
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 125 

Дата: 11.05.2022 

Тема: Структура підприємств фотопослуг  

Мета: охарактеризувати структуру підприємств фотопослуг; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

               Фотолабораторія - спеціалізоване приміщення для хіміко-фотографічної обробки 

світлочутливих фотоматеріалів і фотодруку. У більшості випадків тут же відбувається перезарядка 

касет з фотоплівкою і підготовка робочих розчинів. Співробітник, який обслуговує 

фотолабораторію, називається фотолаборантом. Найважливішою особливістю фотолабораторії 

вважається повна ізоляція від денного світла, необхідна для безпечної роботи з світлочутливими 

матеріалами . Крім того, фотолабораторія повинна бути оснащена водопроводом і каналізацією, а 

спеціалізовані приміщення того ж призначення - припливно-витяжною вентиляцією. У 

професійній фотографії в фотолабораторії відбувається складання і підготовка робочих розчинів, 

що вимагає наявності лабораторного посуду та ваг. Великі фотолабораторії підприємств 

побутового обслуговування складалися з чотирьох приміщень: проявочною негативів, 

приміщення для фотодруку, промивної і сушильного відділення. Найпростіша фотолабораторія 

повинна бути оснащена проявним обладнанням для фотоплівок і забезпечувати якісну промивку в 

проточній воді. 

    Для обробки негативних або звертаються фотоматеріалів можуть використовуватися як 

проявочні бачки, так і автоматизовані барабанні установки типу JOBO. Фотодрук вимагає більш 

складного обладнання, що включає друкар. При цьому обробка експонованої фотопаперу повинна 

відбуватися тут же. Найчастіше для цього використовуються кювети, але кольорові фотопаперу 

переважно проявляти також в барабанних пристроях, що забезпечують точне дотримання режиму 

перемішування розчинів і їх температури. Для якісної проявлення фотопаперів і фототехнічних 

плівок великі лабораторії оснащувалися спеціальними проявочними столами з термостатуванням 

і автоматичним перемішуванням робочих розчинів. Так як чорно-білі фотопаперу сенсибілізовані 

тільки до синьо-фіолетової частини видимого спектру, їх обробка можлива при неактиничном 

жовто-зеленому або світло-помаранчевому лабораторному освітленні . Тому невід'ємною 

частиною фотолабораторії вважаються лабораторні ліхтарі. Найбільш досконалі ліхтарі 

оснащуються змінними світлофільтрами, призначеними для фотоматеріалів з різною 

спектральною чутливістю. Кольорові фотопаперу можуть оброблятися при темно-зеленому 

освітленні за світлофільтром №166. 

  

 

Урок № 126 

Дата: 11.05.2022 

Тема: Структура підприємств фотопослуг  

Мета: охарактеризувати структуру підприємств фотопослуг; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 
У найпростіших аматорських фотолабораторіях зазвичай використовується єдиний ліхтар, тоді 

як професійні оснащуються кількома. Точна відпрацювання витримки при фотодруку передбачає 



наявність реле часу, а для вимірювання експозиції випускалися спеціальні фотометри. У 

кольоровій фотографії обидві функції поєднував цветоаналізатор, що вимірює також колірний 

баланс. Колірна температура світла від лампи збільшувача при кольорового друку підтримується 

стабілізатором напруги. Якісна промивка обробленої фотопаперу грає ключову роль в 

довговічності відбитків. Тому великі фотолабораторії оснащувалися спеціальними промивальним 

установками, в тому числі барабанного типу. Остаточна сушка фотоматеріалів також вимагає 

спеціального обладнання. Фотоплівки сушаться в сушильних шафах, а фотопапір на баритовой 

підкладці сушиться за допомогою електроглянцевателя. У великих фотолабораторіях тим же цілям 

служать напівавтоматичні прилади сушки, наприклад радянський Апсо-5М . При великих обсягах 

друку наявність напівавтоматичного сушки обов'язково. Невеликі партії знімків на глянцевому 

фотопапері можуть сушитися на оргсклі або ручним електроглянцевателем. Обрізка готових 

відбитків проводиться за допомогою фоторезака. 

        Тенденції розвитку фотопослуг в даний час такі, що окремі види послуг зникли або різко 

скоротилися, інші стрімко розвиваються. Витіснення таких послуг, як виготовлення художньої 

фотографії, портретів, фотокераміки обумовлено низкою об'єктивних причин: обов'язкова 

наявність значних виробничих площ, особливі санітарні вимоги, відсутність 

висококваліфікованих фахівців, складна технологія виготовлення фотокераміки (свинцеве 

напилення, ефірні обробки, випалення і т.д.). 

Питання для самоперевірки: 

1. Хто такий фотограф? 

2. Охарактеризуйте поняття  «фотолабораторія»? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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